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I.

Úvod

Rok 2018 byl rokem oslav 100. výro čí vniku republiky a oblíbených a již t radičních akcí.
Úsek kult ury p řipravil n ěkolik velkých akcí, jakými byly nap říklad „ Břeclav d ět em“ , „ M oravské dny“ , „ 3,
Set kání p řát el Jižní M oravy“ a „ XXVII. Břeclavské svatováclavské slavnost i“ či food fest ivaly „ Raj čat ové
slavnost i“ nebo „ Chilli fest “ . Závěr roku op ět zpest řily „ Břeclavské Vánoce“ s krásn ě vyzdobeným
prost ředím v b řeclavském parku.
Úsek m uzeum a galerie p řichyst al int erakt ivní výst avy „ Ret rogaming“ věnovaný hist orickým po čít ačům
a hrám a výst avu „ Zahraj si mini, Tygře“ , p ředst avující indoorový minigolf v pojet í deset i výt varníků.
Tent o druh výst av se t ěší velké oblíbenost i a vždy p řiláká t isíce návšt ěvníků. Z krát kodobých galerijních
výst av je mimo jiné nutné zmínit výst avy po řádané k jubileím míst ních výt varníků, a t o Josefa
Fröhlicha, Pavly Chládkové, Jana Hu ňaře a Frant iška Vargy. Rok 2018 zakon čila muzejní výst ava „ Zima
na Slovácku“ p ředst avující dávný život našich p ředků.
Oslavy 100. výro čí bylo podpo řeno výst avou „ Rukulíbám aneb v prvorepublikové domácnost i“ ,
„ Prvorepublikovou muzejní nocí“ a samozřejm ě říjnovou oslavou spojenou s odhalením Pomníku
Svornost i, vzpomínkovým akt em a slavnost ním koncert em s t emat ickou filmovou projekcí.
Rok 2018 byl bohat ý na archeologickou činnost . Připravovaly se p řednáškové cykly, či muzejní dílni čky
pro d ět i.
Z d ůvodu vícezdrojového financování je naše organizace po ekonomické st ránce st abilní. Přínosem je
t aké akt ivní spolupráce se zřizovat elem M ěstem Břeclav, kt erý napomáhal p ři nast avování
ekonomicko-správních záležit ost í a t aké díky dot acím Jihomoravského kraje.
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II.

Základní informace

Název organizace:
Sídlo organizace:
I Č organizace:
W eb:
E-mail:

M ěst ské muzeum a galerie Břeclav, p řísp ěvková organizace
690 02 Břeclav, sídl. Dukelských hrdin ů 2747/ 4A
60680920
w w w .muzeumbv.cz
info@muzeumbv.cz

Zřizovatel:
Adresa zřizovatele:
I Č zřizovatele:

M ěst o Břeclav
Břeclav, nám. T. G. M asaryka 3, PSČ 690 81
00283061

Statutární zástupci:
§ ředitel:

§

III.

zástupce ředitele:

Ing. Pet r Dlouhý
kont akt ní t elefon: +420 724 461 658
M gr. Silvie Vymyslická
kont akt ní t elefon: +420 734 866 594

Charakteristika organizace

M ěst ské muzeum a galerie Břeclav bylo založeno jako p řísp ěvková organizace m ěst a Břeclavi. Dne 17.
ledna 1995 vydalo m ěst o Břeclav zřizovací list inu p řísp ěvkové organizace „ M ěst ské muzeum a galerie
Břeclav“ , kt eré fakt icky exist uje od 1. dubna t éhož roku. Do roku 2007 se sídlo muzea nacházelo
v prost orách bývalé židovské školy, post avené koncem 80. let 19. st olet í (dnešní Licht enšt ejnský d ům).
Od kv ět na 2007 se administ rat ivní zázemí pracovníků M ěst ského muzea a galerie Břeclav p řesunulo do
nov ě zrekonstruovaného objekt u bývalé prádelny na sídl. Dukelských hrdin ů 2747/ 4a, nově
označovaného n ěkdy t aké jako DOL nebo muzeum pod vodárnou. Krom ě hlavního sídla muzea se zde
nachází moderní výst avní prost or, kt erý je možno variabiln ě využívat pro galerijní nebo muzejní výst avy
či r ůzné společenské akce. Výst avní sál t vo ří v sou časné dob ě t ém ěř 300 m 2. Přízemní budova
umožňuje bezbariérový p říst up.
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Organizace je rozčleněna do t ří úseků:
Úsek muzea a galerie organizuje krát kodobé i dlouhodobé výst avy jak z vlast ních fond ů, t ak
prost řednict vím záp ůj ček od jiných inst it ucí. Po řádá semináře, p řednáškové cykly a jiné osvět ové akce
pro odbornou i nejširší veřejnost , spolupracuje s výkonným orgánem památ kové péče a realizuje
záchranné archeologické výzkumy na základ ě smluv s invest ory. Pokračuje v ochran ě a údržb ě
archeologické památ kové rezervace v lokalit ě Pohansko, včet n ě kult urn ě společenského využit í
samot ného zámečku, st ejn ě jako b řeclavské synagogy, vyhlídkové věže b řeclavského zámku nebo
Licht enšt ejnského domu. Do nápln ě činnost i Úseku m uzea a galerie pat ří rovn ěž správa knihovny se
specializovaným fondem jak pro vlast ní pot řeby, t ak i s možnost í využit í pro veřejnost . Naprost o
samozřejmá a p řirozená je spolupráce s ost at ními muzei a galeriemi nebo dalšími podobně
zam ěřenými organizacemi a inst it ucemi. V čele Úseku muzeum a galerie st ojí M gr. Silvie Vymyslická,
kt erá je sou časn ě st at ut árním zást upcem ředit ele p řísp ěvkové organizace a všichni pracovníci t ohot o
úseku, s odbornost í v oblast i muzeologie, archeologie, hist orie, et nografie a d ějin um ění, mají své
pracovišt ě v hlavním sídle muzea. Činnost muzea t edy kont inuáln ě pokračuje v hist oricky nast aveném
t rendu.
Úsek turistické - informační st ředisko, kultura a cestovní ruch , zajišťuje nejr ůzn ější kult urní akce, jako
jsou nap říklad koncert y, divadelní p ředst avení, zábavné po řady, sout ěže a jiné již t radi ční kult urní akce
jak pro d ět i, t ak dosp ělé (nap ř. M oravský den, Slavnost i raj čat , Svat ováclavské slavnost i, Břeclavské
Vánoce, at d.). Úsek kult ury mimo jiné organizuje a zabezpečuje spolupráci s part nerskými m ěst y.
Sou část í t ohot o úseku je t aké provoz Turistického informačního centra a veškerých služeb s t ím
souvisejících, včet n ě propagace m ěst a a regionu. Ke st andardn ě poskyt ovaným službám pat ří t aké
zprost ředkovat elská činnost zahrnující prodej vst upenek na kult urní a sport ovní akce po řádané
ost at ními subjekty. Úsek vede Edit a Rišicová. Pracovníci pro kult uru a TIC mají svá pracovišt ě v
Licht enšt ejnském dom ě.

Třet ím úsekem v organizační st rukt u ře je Úsek provozní a správní činnosti. Jeho náplní je zabezpečení
administ rat ivních úkon ů v ekonomické oblast i, v oblast i smluvních vzt ah ů, vzt ah ů ke zřizovat eli a
ext erním subjekt ům i samot ného t echnicko-organizačního provozu inst it uce (nap ř. úklid, BOZP, revize,
správa budov, aut oprovoz apod.) Úsek koordinuje pr ůvodcovské služby ve všech spravovaných
objekt ech ur čených k veřejné prezent aci, t j. v sídle muzea na sídl. Dukelských hrdin ů, synagoze,
Licht enšt ejnském dom ě, na zámečku Pohansko a na vyhlídkové věži b řeclavského zámku. Úsek vede
Pet ra Černá.
Hlavní činnost í všech úseků, kt eré spolu kooperují a vzájemn ě se dopl ňují, se t aké prolíná dopl ňková
činnost , kt erá spo čívá zejména v pronájmu prost or ve spravovaných objekt ech, jak pro kult urní, t ak pro
nejr ůzn ější společenské akce. Synagoga a Pohansko jsou oblíbeným míst em pro svatební ob řady. Na
TIC p řevažuje zejména velkoobchodní, maloobchodní činnost , zprost ředkování obchodu a služeb nebo
nap ř. p ůj čovna kol. K dopl ňkové činnost i pat ří t aké vydavat elská činnost , polygrafická výroba,
knihařské a kopírovací práce apod.

IV.

OBJEKTY VE SPRÁV Ě

SYNAGOGA

Dalším objektem sloužícím ke galerijním výst avám a oblíbeným koncert ním vyst oupením komorn ějšího
charakt eru, svatebním či jiným slavnost ním ob řad ům, je synagoga. Nachází se v cent ru m ěst a v ulici
U Tržišt ě. Budova z roku 1868 vznikla nákladem židovského st arost y Davida Kuffnera. O dvacet let
pozd ěji jej renovoval významný vídeňský archit ekt M ax Fleischer v novorománském slohu s použit ím
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maurských prvk ů v int eriéru. Synagoga je dvoupodlažní halová budova se sedlovou st řechou. K
bohoslužebným ú čel ům byla využívána do začát ku okupace, celé p ůlst olet í pak sloužila jako skladovací
prost ory. Po celkové náro čné rekonst rukci v let ech 1997–1999 slouží jako st álá expozice, koncert ní sál
a d ějišt ě společenských akcí. Synagoga je chrán ěná kult urní památ ka č. 8507.

LICHTENŠTEJNSKÝ DŮM

Budova byla post avena v 80. let ech 19. st olet í jako židovská obecná škola. Dům byl využíván p řevážn ě
jako škola a zvlášt ní škola i v dalších let ech. Od roku 1995 do 2007 zde sídlilo M ěst ské muzeum a
galerie Břeclav. Po díl čí rekonst rukci zde v kv ět nu 2009 vznikl Licht enšt ejnský d ům. Jeho slavnost ní
ot evření prob ěhlo za ú čast i prince Wolfganga z Licht enšt ejna, kt erý se t ak sou časn ě st al i jeho čest ným
pat ronem. V roce 2011 byl zrekonst ruován p ůdní prost or Licht enšt ejnského domu, kt erý je nyní
využíván jako Galerie v podkroví, p ředevším pro krát kodobé výst avy. V sou časné dob ě je
Licht enšt ejnský d ům p řirozeným kult urním cent rem. Své sídlo zde má Turist ické informační cent rum a
kult ura. Pro návšt ěvníky je k dispozici st álá expozice rodu Licht enšt ejn ů a miniat ury Lednickovalt ického areálu.

ZÁM ECKÁ VĚŽ

V roce 2015 byla po náro čné rekonst rukci zp říst upn ěna nejvyšší věž b řeclavského zámku. Původn ě
renesan ční zámek, kt erý do t ét o podoby p řest avěl Ladislav Velen ze Žerot ína, v pr ůb ěhu st alet í
procházel čet nými úpravami. Významnou úpravou je romant ická p řest avba z po čát ku 19. st olet í, kdy
byla post avena věž budící dojem zříceniny. Zámek však po druhé svět ové válce čelil n ěkolika ránám,
zejména když v n ěm bylo vybudováno zázemí pro vojáky. Nyní se dlouhodob ě nachází v neut ěšeném
st avu. Zámecká věž byla opravena díky projekt u Operačního programu p řeshrani ční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, jehož se Břeclav zú čast nila společn ě se svým
part nerským m ěst em Trnava. Z d ůvodu zkvalit n ění služeb v oblast i cest ovního ruchu, označilo muzeum
zámek informačními t abulemi v českém, anglickém a n ěmeckém jazyce. První t abule se nachází u
p říjezdové cest y od nám ěst í a druhá na nádvo ří zámku. Věž je rozšířena o vyhlídkovou plošinu t ak, aby
bylo možné z věže shlédnout Břeclav a její okolí ve všech sm ěrech. V roce 2018 byly na vyhlídce
inst alovány orient ační mapy a v prost orách schodišt ě cedule s dobovými fot ografiemi zámku a
informacemi o majit elích. Zámecká věž je st ále velmi oblíbenou at rakcí pro míst ní i t urist y. Břeclavský
zámek je chrán ěnou kult urní památ kou č. 1158.
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ZÁM EČEK POHANSKO

Poblíž obory Sout ok v lokalit ě Pohansko se nachází t aké st ejnojmenný empírový záme ček, kt erý zde
nechali post avit Licht enšt ejnové v let ech 1810 – 1812 k loveckým ú čel ům. Ur čit ou shodou hist orických
okolnost í zrovna v míst ech, kde o mnoho st alet í d říve st ával obranný val slovanského hradišt ě. Jedná
se o symet rickou plochost ropou st avbu s p řízemními ot evřenými arkádovými křídly, kt erá má ve
st řední část i jednopat rovou nást avbu. Uvnit ř zámečku se nachází expozice ot evřená v roce 2010, kt erá
je již čt vrt ou prezent ací výsledků mnoholet ých archeologických výzkum ů provád ěných v dané lokalit ě
Úst avem archeologie a muzeologie M asarykovy univerzit y. Expozice byla realizována díky projekt u
„ Přeshrani ční spolupráce p ři t vorb ě nové archeologické expozice“ v rámci Operačního programu
„ Program p řeshrani ční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013“ . V lét ě roku 2011
dost al nový kabát i ext eriér zámečku. V červnu roku 2010 p ři p říležit ost i M oravského dne byla p řed
zámečkem slavnost n ě odhalena čt y řmet rová socha moravského knížet e Rost islava, a t o p ředst avit eli
m ěst a a za ú čast i M oravských ryt ířů. Zámeček je hojn ě navšt ěvován nejen míst ními obyvat eli jako
odpo činková zóna, ale hlavn ě t urist y a cyklot urist y jako vst upní brána do obory Sout ok. Pravideln ě se
zde konají kult urní akce. Pohansko je chrán ěná kult urní památ ka č. 1160.

Srovnání návšt ěvnosti muzejních objekt ů v letech 2016 – 2018
Objekt

2016

2017

2018

Pod vodárnou

1 742

6 857

4 943

Synagoga

3 463

2 868

3 066

Záme ček Pohansko

3 377

2 261

2 754

Lichtenštejnský dům

621

706

988

Zámecká věž

4 102

3 809

3 864

Celkem

13 305

16 501

15 615

V roce 2018 se v synagoze uskute čnilo 13 svatebních obřadů a na Pohansku 3.
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Plnění hlavních úkolů činnosti

V.

1. ÚSEK M UZEUM A GALERIE
a) Sbírkotvorná činnost
V rámci sbírkot vorné činnost i se M M G zam ěřuje zejména regionáln ě a prost řednict vím svých sbírek
dokument uje p ředevším hist orii a vývoj m ěsta a blízkého okolí. Právě svou sbírkot vornou činnost í
napl ňuje svůj hlavní ú čel, pro který bylo zřízeno.
Sbírka M ěstského muzea a galerie Břeclav je na základ ě zákona č. 122/2000 Sb., o ochran ě sbírek
muzejní povahy a o zm ěn ě n ěkterých dalších zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpisů (dále jen zákon
č. 122/2000 Sb.), zapsána v Cent rální evidenci sbírek (dále jen CES) M inisterstva kult ury České republiky
pod eviden čním číslem M BC/002-04/101 002.
Zam ěření M M G v rámci sbírkot vorné činnost i, s ohledem na specifika regionu, je zřizovací list inou
soust řed ěno p ředevším na oblast archeologie, historie a et nografie.
Přehled podsbírek a stav inventárních čísel za rok 2018

Archeologie

M gr. Libor Kalčík

Akvizice za rok 2018
v inventárních číslech
337

Et nografie

M gr. Jana Kyšová

8

E-776

Hist orie

M gr. Jana Kyšová

29

H-1788

Galerie

M gr. Silvie Vymyslická

1

G-1707

Text il

M gr. Jana Kyšová

5

T-1538

Knihy

M gr. Gabriela Dreslerová

2

K-669

Plakát y

M gr. Gabriela Dreslerová

0

L-345

Kart ografický mat eriál

M gr. Jana Kyšová

0

M -115

Periodika

M gr. Jana Kyšová

0

N-2484

Fotoarchiv

M gr. Gabriela Dreslerová

75

F-1688

Pohlednice

M gr. Gabriela Dreslerová

38

Po-650

Příležit ost ný t isk

M gr. Gabriela Dreslerová

15

B-184

Plošná hist orie vyjma
p říležit ost ného t isku

M gr. Jana Kyšová

40

D-1658

Podsbírka

Kurátor podsbírky

Stav inventárních

čísel k 31. 12. 2018
A-18525
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b) Výstavně prezentační a edukační činnost
Výst avn ě prezentační činnost M ěstského muzea a galerie Břeclav, p řísp ěvkové organizace probíhá ve
t řech objektech:
· muzeum pod vodárnou – volná výst avní plocha 283 m 2
· synagoga – volná výst avní plocha 120 m 2, st álá expozice 102 m 2
· Lichtenštejnský d ům – volná výstavní plocha (galerie v podkroví) 146 m 2, stálá expozice 226 m 2
Realizované výstavy
Název akce

Datum konání

M ísto

Počet
návšt ěvníků

1. 1. – 21. 1. 2018

Dukelských hrdin ů

30. 1. – 25. 3. 2018

Dukelských hrdin ů

1.962

5. 4. – 20. 5. 2018

Dukelských hrdin ů

218

Zahraj si mini, t ygře

1. 6. – 2. 9. 2018

Dukelských hrdin ů

1.176

St řípky dávných časů

1. 1. – 25. 2. 2018

Lichtenšt ejnský d ům

60

Rukulíbám aneb v prvorepublikové
domácnost i
Jaroslav Hu ťa – Návrat ke zdroji

22. 3. – 3. 6. 2018

Lichtenšt ejnský d ům

237

14. 6. – 9. 9. 2018

Lichtenšt ejnský d ům

267

Jan Hachran

1. 1. – 28. 1. 2018

Synagoga

56

8. 2. – 8. 4. 2018

Synagoga

181

Pavla Chládková – Fotografie

12. 4. – 13. 5. 2018

Synagoga

238

50 let skautského oddílu Plamen

17. 5. – 17. 6. 2018

Synagoga

273

Anna Šimonová - Nanit i

28. 6. – 11. 9. 2018

Synagoga

440

Objevárium Leonardo
Ret rogaming
Josef Fröhlich - Let okruhy

Symboly emancipace

719

Jan Hu ňař – M ozaika život a

13. 9. – 14. 10. 2018

Dukelských hrdin ů

240

Frant išek Varga – Věčné hledání času

27. 9. – 28. 10. 2018

Synagoga

380

Ladislav Kucharský – M oravské
Toskánsko
Tradice a zvyky m ěst a Svet i Ivan
Zelina a Záh řebské župy
Julie Vojt ková – Hlavanehlava

4. 10. – 30. 12. 2018

Lichtenšt ejnský d ům

291

Dukelských hrdin ů

204

1. 11. – 25. 11. 2018

Synagoga

263

Výst ava Patchw orku

27. 11. – 2. 12. 2018

Synagoga

655

Zima na Slovácku

30. 11. – 13. 1. 2019

Dukelských hrdin ů

599

25. 10. – 18. 11. 2018

CELKEM

8.459

* ) Výstava probíhala soub ěžn ě s výstavou Jana Hu ňa ře a Tradicemi a zvyky M ěsta Svet i

* M oje dobrodružst ví

11. 10. – 18. 11. 2018

Dukelských hrdin ů

247
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Stálé expozice M M G Břeclav
Název expozice

Počet návšt ěvníků 2018

M ísto

Židovská Břeclav

Synagoga

Hist orie rodu Lichtenšt ejn ů

Lichtenšt ejnský d ům

Velkomoravské Pohansko

Pohansko

3.066
988
2.754

Celkem

6.808

Edukační programy k výstavám a speciální program pro zámeček Pohansko
Edukační program
M ísto realizace
Objevárium -Leonardo

Dukelských hrdin ů

St řípky dávných časů

Lichtenšt ejnský d ům

Počet návšt ěvníků 2018
248
28

Zima na Slovácku

Dukelských hrdin ů

415

Speciální program pro zámeček Pohansko

Zámeček Pohansko

85

Celkem

776

Další akce pořádané úsekem muzeum a galerie
Název akce
Datum konání
Prvorepubliková muzejní noc
Let ní muzejní dílni čky
Slavnost ní koncert s p řípit kem u
p říležit ost i 100 let vzniku republiky
Váno ční dílni čka

M ísto

18. 05. 2018

p ěší zóna u GYM

20. 08. – 22. 08. 2018

Dukelských
hrdin ů, Synagoga
Kino Koruna

28. 10. 2018
30. 11. 2018

Počet návšt ěvníků 2018

Dukelských
hrdin ů

Celkem

Vzpomínkové a pietní akty
Název akce

300
40
250
4

594

Datum konání

Počet návšt ěvníků

M ísto

Narození T. G. M asaryka

07. 03. 2018

Socha TGM

50

79. výro čí okupace Československa

15. 03. 2018

Pam ět ní deska žlut á škola

20

Osvobození Břeclavi

13. 04. 2018

M ěstský park

70

Slavnost ní odhalení památ níku
Svornost i
28. říjen - 100. výro čí vzniku republiky
Den vále čných vet erán ů

27. 10. 2018

Smetanovo náb řeží Břeclav

50

27. 10. 2018
11. 11. 2018

Socha TGM
Pam ět ní deska žlut á škola

130
30

Celkem

350

9
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c) Odborná činnost
Další odborná činnost pracovníků Úseku muzeum a galerie

Obsah

Pracovník

Předm ět y ze sbírek.
Předst avení zajímavých p ředm ět ů ze sbírek M M G Břeclav na internet ových st ránkách

M gr. Kal čík
M gr. Kyšová

muzea.

Pravidelné p řísp ěvky v m ěsíčníku Radnice na téma aktuálních výst av a
významných osobnost í regionu
Rukulíbám aneb v prvorepublikové domácnost i – autorská výst ava
St řípky dávných časů – autorská výst ava
Spolupráce s Archeologickým a muzeologickým úst avem FF M U v Brn ě a
Archeologickým ústavem AV ČR
Pr ůvodcovství na výst avách v muzeu pod vodárnou

Příprava edukačních program ů k výst avám a na individuální akce
Komentovaná prohlídka výst avy St řípky dávných časů
Přednáška pro st udent y gymnázia Břeclav na téma Železnice a její vliv na
formování m ěsta Břeclav
Přísp ěvek Edukace v archeologických expozicích M M G Břeclav na w orkshopu
v M ZM Brno
Činnost v odborných komisích Asociace muzeí a galerií

Činnost v Komo ře edukačních pracovníků RG ČR
Publikační činnost v archeologickém odborném časopisu Přehled výzkum ů
Služby badatel ům – za rok 2018 celkem 18 badat elských dotazů

M gr. Zálešák
M gr. Kyšová
M gr. Vymyslická
M gr. Kyšová
M gr. Kal čík
M gr. Kal čík

M gr. Zálešák
M gr. Kal čík
Jan M rázek
Ludmila Svobodová
M gr. Kyšová
M gr. Kyšová
M gr. Kal čík
M gr. Kyšová
M gr. Dreslerová
M gr. Kal čík
M gr. Kyšová
M gr. Vymyslická
M gr. Kyšová
M gr. Kal čík
M gr. Kyšová
M gr. Dreslerová
M gr. Zálešák

Ú čast na školeních, odborných seminářích
Školení/ semináře/ konference

M ísto/ termín

Pořadatel

Třebíč,
23. - 24. 5. 2018

M uzeum Vyso činy Třebíč

Konference Text il v m uzeu

Brno,
12. - 13. 6. 2018

Technické muzeum v
Brn ě

Edukace v archeologických
expozicích

Brno,
26. 11. 2018

Velet rh muzeí CZ-AT

M ZM Brno

Pracovník

M gr. Kyšová
M gr. Zálešák
M gr. Kyšová
M gr. Dreslerová
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d) ARCHEOLOGIE – VÝZKUM Y A DOHLEDY
Rok 2018 byl bohat ý na archeologickou činnost . Bylo provedeno 17 negat ivních dohled ů na
kat ast rech obcí Břeclav, Hlohovec, Hrušky, Lednice, M oravská Nová Ves, Valt ice a Velké Bílovice.
Pozit ivní dokon čené akce byly čt yři. V int ravilánu Břeclavi byl u čin ěn nález objekt ů z raného
novověku p ři st avb ě parkovišt ě na ulici Slovácké. Ran ě novověká souvrst ví byla dokument ována na
Zámeckém nám ěst í a p ři oprav ě kina Koruna. Dále prob ěhl výzkum ve Velkých Bílovicích p ři st avb ě
myčky na t rat i Slíny, kde byly zkoumány objekt y z doby bronzové.
V sou časné dob ě se čeká na zahájení venkovních prací na st avb ě oprava radnice v Podivín ě, kde
byly v minulém roce dokumentovány sit uace z vrcholného st ředověku a novověku. Ve Valt icích se

čeká na výkop pro kanalizaci u domu pana Jurečky, kde bylo v minulém roce dokument ováno raně
novověké souvrst ví. Dále z minulého roku dobíhaní dohledy v Břeclavi – Pošt orné na st avb ě haly
pro firmy Kama v areálu M uny, ve Valt icích na st avb ě rodinných dom ů slečny Olivové a manžel ů
Režňákových.
V říjnu prob ěhl ve spolupráci s Archaiou Brno z. ú. a Úst avem archeologie a muzeologie
(M asarykova univerzit a) badat elský výzkum v b řeclavském zámku. Byly provedeny dvě sondy
v jižním křídle zámku v míst nost i J115. V sond ě 1 bylo dokument ováno ran ě st ředověké souvrst ví.
V sond ě 2 byl u čin ěn významný nález objekt u, kt erý m ěl šířku 6 a minimální délku 11 m. M ohlo by
se jednat o palác z raného st ředověku. Výzkum bude pokračovat v roce 2019.

e) KNIHOVNA
Knihovna M M G Břeclav se specializovaným knihovním fondem (regionální d ějiny, židovské d ějiny a
náboženství, muzeologická a um ěnovědná literat ura) je zapsána v cent rální evidenci knihoven
M inisterstva kult ury České republiky pod evid. č. 6150/ 2005. Knihovna je umíst ěná v hlavní budově
muzea DOL, v pracovn ě ekonomky. Knihy jsou umíst ěny na speciálních pojízdných regálech. Knihy
jsou opat řeny eviden čními čísly na h řbet u knihy, na úvodní st ran ě je vepsáno eviden ční číslo a
razít ko organizace, razít ko je dále na st ran ě 17. K 31. 12. 2018 obsahuje fond knihovny 3 703 knih.
Přír ůst ky za rok 2018 činí: 79 knih (nákupy a dary).
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2. ÚSEK TURISTICKÉ-INFORM AČNÍ STŘEDISKO, KULTURA A CESTOVNÍ RUCH
Úsek t urist ické-informační st ředisko, kult ura a cest ovní ruch sídlí na Licht enšt ejnském dom ě na
ulici U Tržišt ě 8. Tento úsek se, s p řihlédnut í k povaze vykonávané agendy, člení na dv ě samost at né
pracovišt ě, a to na kult urní st ředisko a TIC.

a) TURISTICKÉ INFORM AČNÍ STŘEDISKO (TIC)

Infocent rum obsloužilo v roce 2018 celkem 18.046 návšt ěvníků, což je op ět nejvyšší návšt ěvnost
v porovnání s p ředcházejícími let y. Turist é st ále projevují zájem o propagační mat eriály a mapy,
žádají si informace o t urist ických at rakt ivit ách ve m ěst ě a regionu, nakupují suvenýry či sb ěrat elské
p ředm ět y, míst ní ob čané pak využívají zejména kancelářských služeb, dobíjení čipových karet na
M HD nebo p ředprodeje vst upenek na vybrané kult urní a společenské akce.

V červnu let ošního roku prob ěhlo na TIC hodnocení kvalit y služeb pomocí met ody M yst ery
Shopping, kt eré bylo provedeno ve spolupráci s agenturou CzechTourism a A.T.I.C. ČR. Infocent rum
bylo hodnoceno z pohledu b ěžného zákazníka. Hodnot il se ext eriér a int eriér TIC, první dojem
zákazníka (p říjemnost prost ředí, rychlost obsloužení), profesionální vyst upování pracovníka TIC,
schopnost navrhnout řešení a jeho at rakt ivit a pro zákazníka, akt ivní p říst up pracovníka TIC apod.
Všechny t yt o paramet ry byly pot é celkově p řepo čt eny t zv. indexem, ve kt erém naše TIC získalo
celkem 97,62 %, což je velmi dobrý výsledek. Dot azník s odpověďmi a celý výsledek M yst ery
Shoppingu je k nahlédnut í na TIC.
V polovin ě roku byla na port álech Kam po Česku (w w w .kampocesku.cz) a A.T.I.C. ČR
(w w w .at iccr.cz) vyhlášena anket a o nejlepší t urist ické informační cent rum roku 2018. Dva a p ůl
m ěsíce t ak mohli zájemci z řad široké veřejnost i podpo řit jednot livá infocent ra svým hlasem (pouze
jedním za celou dobu) a vyjád řit t ím t ak spokojenost s jejich službami a t urist ickou nabídkou.
V rámci Jihomoravského kraje skon čilo naše informační cent rum na krásném čt vrt ém míst ě
z celkem 51 p řihlášených.
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POČET NÁVŠTĚNÍKŮ TIC 2016 - 2018
2016

2017

2018

LEDEN

406

786

664

ÚNOR

515

779

805

BŘEZEN

700

758

836

DUBEN

637

674

930

KVĚTEN

1.505

1.480

1.620

ČERVEN
ČERVENEC

1.385

1.752

1.505

3.062

3.254

3.450

SRPEN

3.476

3.041

3.230

ZÁŘÍ

1.777

1.808

2.146

ŘÍJEN

806

890

1.354

LISTOPAD

842

709

818

PROSINEC

824

1.432

688

15.935

17.363

18.046

CELKEM

V květ nu 2018 byl na TIC inst alován aut omat ický sčít ač návšt ěvnost i. Tot o malé elekt rické zařízení
umožňuje online m ěření po čt u návšt ěvníků infocent ra a je umíst ěno v blízkost i vst upu do
kanceláře TIC. Dat a z t ohot o senzoru se aut omat icky posílají a ukládají na server p řes w i-fi, kde je
možnost údaje pr ůb ěžn ě kont rolovat . Příst roj je nyní ve fázi t est ování.
Nabídka propagačních mat eriál ů TIC se neust ále rozši řuje, st ávající mat eriály t išt ěné na TIC se
akt ualizují dle pot řeby. Pokračuje akt ivní spolupráce s podnikat eli v cest ovním ruchu – hlavn ě
s provozovat eli b řeclavských ubyt ovacích zařízení a t urist ických at rakt ivit .
K propagaci kult urních akcí jsou k dispozici již 3 nást ěnky v cent ru
m ěst a. Jednot livé akce jsou pravideln ě vkládány na w eb m ěst a,
M ěst ského muzea a galerie, Facebook, informační port ál Jižní
M orava a nyní t aké na nový t urist ický port ál dobreclavi.cz, ke
kt erému bylo vyt vo řeno speciální logo využívané t aké k propagaci
m ěst a.
Hojn ě využívanou službou TIC je p ředprodej vst upenek p řes prodejní sít ě Ticket St ream, Ticket Art
a ColosseumTicket .
K plat bám je st ále více využíván plat ební t erminál, kt erý jsme v t omt o roce v rámci zvyšování
kvalit y služeb pro naše zákazníky nahradili novou, modern ější verzí. Návšt ěvníci již t edy mohou
v TIC za vět šinu služeb a sort iment u (včet n ě vst upenek z p ředprodejní sít ě Ticket Art , Ticket st ream
a ColosseumTicket ) pohodln ě zaplat it kart ou. Výjimkou je pouze nabíjení čipových karet BORS a
p ředprodej vst upenek na vybrané míst ní akce – v t ěcht o p řípadech je nut ná plat ba v hot ovost i.
Další vyhledávanou službou, kt erou TIC nabízí, je p ůj čování jízdních kol. K dispozici je nyní celkem
13 kol pro dosp ělé. Dále je možné zap ůj čit si t aké d ět ská kola velikost i 20 a 24, p řívěsný vozík
14

Weehoo pro d ět i ve věku 2 – 9 let , t andemové kolo a t ři kolob ěžky. Pro nejmenší návšt ěvníky bude
pro nadcházející sezónu opět k dispozici d ět ská sedačka.
ROK
2016

2017

2018

Počet p ůjčení kol

210

263

330

Tržba

74 250 Kč

69 400 Kč

74 300 Kč

V let ošním roce bylo realizováno celkem 330 výp ůj ček, celková t ržba činila 74.300 Kč.
Nově svůj sort iment TIC p ředst avilo form ou st ánkového prodeje na hlavních kult urních akcích
po řádaných M M G. Vybrané upomínkové p ředm ět y si zájemci mohli zakoupit na t ěcht o akcích:
Břeclav d ět em, M oravské dny, Set kání p řát el jižní M oravy, Břeclavské svatováclavské slavnost i a
Břeclavské Vánoce.

Před hlavní t urist ickou sezónou bylo vyt vo řeno veselé, barevné logo Břeclavi s vyobrazením
hlavních t urist ických at raktivit m ěst a, kt eré jsme použili t aké p ři t vorb ě nových suvenýr ů: pánské,
dámské a d ět ské bavln ěné t riko, keramický hrnek, ho řká čokoláda, zrcátko a bylinkový čaj.
M ezi další novinky v sort iment u TIC pozd ěji p řibyla d řev ěná past elka s nápisem „ M ěst o Břeclav“ a
t aké miniat urní modely památ ek do kapsy (zámek, kost el v Pošt orné a zámeček Pohansko).
Ke konci roku byla do prodeje zařazena nov ě vydaná publikace Davida M ahovského „ Břeclav ve 21.
st olet í“ se sou časnými fot ografiemi m ěst a a st olní a nást ěnný kalendář m ěst a Břeclavi pro rok
2019.
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b) KULTURA
Kult urní st ředisko, kt eré spadá pod M ěst ské muzeum a galerii, zabezpečuje komplexní služby kult urn ěspolečenského vyžit í pro míst ní obyvat ele i p říchozí t urist y. Snaží se o zajišt ění pest rého a bohat ého
kult urního programu pro všechny věkové kat egorie, v nabídce t edy každoro čn ě disponuje akcemi pro
d ět i, dosp ělé, ale t aké pro seniory.
Realizované akce
M ěst ské muzeum a galerie Břeclav a jeho kult urní úsek roce 2018 p řipravilo na 25 akcí menšího i
vět šího rázu. M ezi t y nejvýznamn ější akce pat ří již t radiční Slavnost i raj čat , Břeclavské svat ováclavské
slavnost i, Advent ní inspirace či Břeclavské Vánoce. Velkému zájmu se t ěšil 2. ro čník zážit kové akce
Břeclav d ět em a folklorní událost pod názvem 3. Set kání p řát el Jižní M oravy.
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Návšt ěvnost kulturních akcí 2018
Název akce

Datum

Typ akce

Návšt ěvnost

Novoro ční koncert

1. leden 2018

koncert

261

Novoro ční oh ňost roj

1. leden 2018

open air

3.700

21. leden 2018

koncert

68

4. únor 2018

koncert

121

Olafova d ět ská diskot éka

17. únor 2018

diskot éka

410

Seriál dechových hudeb – DH Šohajka

18. únor 2018

koncert

118

Divadelní ned ěle – Princ Bajaja

25. únor 2018

divadlo

118

Seriál dechových hudeb – DH Vacenovjáci
Koncert Virt uosi di M ikulv a Auris Brunensis

Reprezent a ční ples m ěst a Břeclavi

16. b řezen 2018

ples

356

Velikono ční inspirace

25. b řezen 2018

akce

300

1. duben 2018

divadlo

122

29. duben 2018

divadlo

74

5. květ en 2018

akce

M ájový koncert v synagoze

20. květ en 2018

koncert

Fest ival minipivovar ů

23. červen 2018

open air akce

1.500

M oravský den

24. červen 2018

open air akce

500

28. červenec 2018

open air akce

1.000

11. srpen 2018

open air akce

600

15. září 2018

open air akce

800

28. září – 30. září 2018

open air akce

15.000

Divadelní ned ěle – Jak Uhlíř Skoumal Svěrák
Divadelní ned ěle – O Smolíčkoví
Břeclav d ět em

3. Set kání p řát el Jižní M oravy
Slavnost i raj čat
Chilli fest
Břeclavské svat ováclavské slavnost i
Divadelní ned ěle – O pejskovi a ko či čce

21. říjen 2018

divadlo

4.000
116

149

Lampionový pr ůvod

17. list opad 2018

open air akce

Advent ní inspirace

25. list opad 2018

akce

Slavnost ní rozsvícení váno čního st romu

2. prosince 2018

open air akce

1.500

M ikulášská m et elice

5. prosince 2018

open air akce

500

15. – 23. prosinec 2018

open air akce

5.500

Břeclavské Vánoce
Celkem

1.500
750

41.063
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§

Novoro ční koncert Břeclavského komorního orchestru, 1. 1. 2018

V podání BKO zazn ěly slavné filmové melodie v Kin ě Koruna spolu se slavnost ním p řípit kem
k zahájení nového roku.

§

Olafova d ětská diskotéka, 17. 2. 2018

Velká d ět ská diskot éka, na t éma Ledové královst ví, se spoust ou her, zábavy a sout ěží, kt erá se
konala v Dom ě školst ví.

§

XIX. Reprezenta ční ples m ěsta Břeclavi, 16. 3. 2018

Reprezent ační ples se konal v prost orách KD Delt a. Polonézu zat an čili st udent i Gymnázia
Břeclav. Na programu se dále podíleli, v hlavním sále se kapela Red Socks Orchest ra, ve foyer
M elody Gent lemen. V 1. pat ře probíhala degust ace vín a hrála Cimbálová muzika Slovácko
mladší z M ikul čic. V nabídce plesu byl dále raut , diskot éka, fot okout ek a t ombola.

§

Velikono ční inspirace, 25. 3. 2018

Plet ení pomlázek, kreat ivní t vo řivé dílni čky na t éma Velikonoc, ale t aké bohat ý doprovodný
kult urní program, o kt erý se post araly d ět ské folklorní soubory - t akové byly Velikono ční
inspirace v synagoze si nenechaly ujít st ovky návšt ěvníků.

§

Břeclav dětem, 5. 5. 2018

2. ro čník akce, kt erý m ěl obrovský úsp ěch již v p ředchozím roce, se konal na prost ranst ví
areálu pod zámkem a p řilehlé Cyklosféře. Dět em pat řilo celé odpoledne, mohly se zast avit na
15 r ůzných st anovišt ích. Nechyb ěly ukázky hasi čské a policejní t echniky, yoyování, lezecká
st ěna, p ředvád ěcí akce t rakt or ů, popelářských vozů, aj. Samot ným vrcholem bylo p řist ání
vrt ulníku p římo na prost ranst ví pod zámkem.

§

M oravské dny, 23. 6. – 24. 6. 2018

M oravské dny jsou spojením fest ivalu minipivovar ů a hist orického programu, kt erý se
uskut e čnil v areálu pod zámkem. Sobot a pat řila minipivovar ům, kde kult urní program doplnila
hudební p řehlídka count ry, blues a rocku. Ned ělní program zahájil slavnost ní pr ůvod v čele
s Jošt em moravským v doprovodu moravských ryt ířů a následoval hist orický program v areálu
pod zámkem.

§

3. Setkání přátel jižní M oravy, 28. 7. 2018

3. ro čník nejv ět šího set kání krojovaných i nekrojovaných p řát el folkloru a t radic jižní M oravy
se t ent okrát uskut e čnil v Břeclavi za finan ční podpory Jihomoravského kraje. V dopoledních
hodinách se konala v areálu pod zám ek p řehlídka verbu ňku v podání mužáků z celého
Slovácka. Následoval pr ůvod od Gymnázia Břeclav až pod zámkem, kde program pokračoval.
Vyst oupily dechové hudby, cimbálové muziky, folklorní a p ěvecké soubory, aj. Sou část í akce
byla t aké výst ava d ěl Lenky Jurečkové v prost orách ICE BORS Areny. V rámci celorepublikových
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oslav 100 let od založení Československé republiky se set kání zú čast nili i folklorist é ze
Slovenska.

§

Slavnosti raj čat, 11. 8. 2018

Tat o oblíbená kulinářská akce, naskýt á návšt ěvníkům možnost ochut nat a zakoupit t radi ční i
net radi ční pochut iny, jejichž hlavní ingrediencí je rajské jablko.
Kult urní program zahájila cimbálová muzika Břeclavan a v odpoledních hodinách nechyb ěla
kuchařská show here čky M arkét y Hrubešové, vyst oupení Pet era Lipy a M idnight Coffee
Session. Pro d ět i byl p řichyst án program v podání pouli čního cirkusu Kašpaři či malování na
obli čej.

§

Břeclavské svatováclavské slavnosti, 28. 9. – 30. 9. 2018

Rok 2018 byl již 27. ro čníkem t ěcht o slavnost í. Tyt o slavnost i jsou nejv ět ším kult urním
lákadlem pro míst ní i t urist y. Samot ným slavnost em p ředcházel VII. ro čník b řeclavského
Dřevosochání p řed Domem školst ví, jehož t émat em byl „ Bet lém 2“ (sochaři: Josef Fröhlich,
Josef Indra, Josef Hodonský a Jan Hu ňař).
Fest ival d ět ských folklorních soubor ů naznal dvou zm ěn, a t o jednak p řesunut ím ze
zámeckého nádvo ří na hlavní podium, ale t aké zm ěnou t ermínu z ned ěle na sobot u. V rámci
ned ělního odpoledního programu se pak návšt ěvníkům p ředst avily zahrani ční d ět ské folklorní
soubory formou vst up ů.
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Hlavní program slavností byl následující:
Pátek 28. 9. 2018

Ice Bors Arena:
Výst ava vín – CM Lašár
Areál pod zámkem:
St avění máje
Fest ival mladých kapel:
·
Emplane

Bazzt aarklan
Chameleon Groove
Five Live
Areál pod zámkem:
·
Tradi ční jarmark
·
Fešák Píno a Bóna BON Bó ňa
·
M iniDisco show s Dádou
·
Bobíkova pochout ka
·
The Candies
·
Fest ival d ět ských folklorních soubor ů
(Břeclavánek, Charvat čánek, Ko ňárci, Veli čánek,
Cindruška - Slovensko, Przygoda - Polsko)
·
N. C. O. D.
·
E. M . Dancers
·
Robert Křesťan & Druhá t ráva
·
Act iw it y D. C.
·
Krist ína
·
M ichal Hr ůza
·
Ji ří Zonyga a Vět ry z jihu
Centrum m ěsta:
·
Hodový krojovaný pr ůvod od Gymnázia
Břeclav
Areál pod zámkem:
·
NS Břeclavan
·
Hodová zábava – DH Hovorané
·
Vyst oupení
d ět ských
folklorních
soubor ů Cindruška a Przygoda
·
DH Túfaranka ze Šakvic

·
·
·

Sobota 29. 9. 2018

Neděle 30. 9. 2018

§

Břeclavské Vánoce 2018, 15. – 23. 12. 2018

Devít idenní program Břeclavských Vánoc 2018 se konal na p ěší zón ě u Gymnázia Břeclav a
nabídl bohat ý kult urní program. Váno ční jarmark je již nedílnou sou část í t ét o akce. O
víkendových dnech byly pro d ět i p řichyst ány dílni čky s váno ční t émat ikou, živý Bet lém i ukázky
t radi čních řemesel.
Celý areál parku byl op ět krásn ě vyzdoben. Pod váno čním st romem byl nainst alován Bet lém
vyt vo řený d řevo řezbáři v rámci Dřevosochání 2017 a 2018. Nově se mohli návšt ěvníci vyfot it u
and ělských křídel, kt erá byla vyt vo řena jako sou část váno ční výzdoby parku. Pokračovalo se
t aké v projekt u Váno ční st romeček. Zapojilo se 21 míst ních škol a školek.
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Program na hlavní scén ě byl následující:
15. 12. 2018

Jarmark, St arost ův svařák, DS Charvat čánek, The Candies, Flash Band

16. 12. 2018

Jarmark, St arost ův svařák, DFS Ko ňárci, DNS Břeclavánek, Wráwor

17. 12. 2018

Jarmark, ZUŠ Břeclav, M Š Hřbit ovní

18. 12. 2018

Jarmark, ZŠ Slovácká, M Š Okružní, M Š Osvobození, ZŠ Komenského

19. 12. 2018

Jarmark, M Š Břet islavova, M Š Slovácká, M Š Na Valt ické, ZŠ Na Valt ické

20. 12. 2018

Jarmark, M Š a ZŠ Kupkova, M Š a ZŠ Kpt . Nálepky, M Š U Splavu

21. 12. 2018

Jarmark, Zimní kino nejen pro d ět i

22. 12. 2018

Jarmark, Starost ův svařák, Yvet t a Blanarovi čová - váno ční vyst oupení, I. V. M ., Hrdza

23. 12. 2018

Jarmark, St arost ův svařák, Old St ars Břeclav, Št ěpánšt í koledníci, t ichý oh ňost roj
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Spolupráce s partnerskými m ěsty
TRNAVA, Slovensko
Ve dnech 18. a 19. květ na 2018 se konala veřejná prezent ace sout ěžních vín v rámci mezinárodní
výst avy vín „ Víno Tirnavia“ v Trnavě. Akce se zú čast nili nejen zást upci M ěst a Břeclav, ale i míst ní vinaři
Jaroslav M usil, Vojt ěch Kuriál a Josef Jankovi č se svými víny.

ANDRYCHÓW , Polsko
2. srpna 2018 byla do Andrychów a vyslána delegace k projednání vzájemné vým ěny soch na kruhové
objezdy v rámci obou m ěst .
Ve dnech 7. až 9. září 2018 byli pozváni zást upci M ěsta Břeclav na part nerské set kání a Dožínkové
slavnost i konané v t omt o m ěst ě. Akce se zú čast nilo vedení M ěst a Břeclav a M ěst ského muzea a galerie
Břeclav, aj.

ZW ENTENDORF, Rakousko
V rámci dlouholet ého part nerst ví byla pozvána delegace z Zw ent endorfu na M oravský den v Břeclavi
dne 24. června 2018. Krom ě celoro čního programu se t aké projednávala ú čast pracovníků
zw ent endorfského ú řadu v rámci BSS.

LYSÁ NAD LABEM

Čt yřčlenná delegace z Lysé n. L. p řijala pozvání na b řeznový Reprezent ační ples m ěst a Břeclavi.
Dne 25. a 26. květ na 2018 se v Lysé nad Labem uskut ečnil 3. ro čník m ěst ských slavnost í „ Lysá žije“ . Za
M ěst o Břeclav se t éto akce zú čast nilo vedení. Na programu se podílel folklorní soubor Old St ars
Břeclav.

BREZOVÁ POD BRADLOM , Slovensko
Dne 5. květ na 2018 se uskut ečnila na Bradle v Brezové pod Bradlom Celost át ní vzpomínková slavnost u
p říležit ost i 99. výro čí t ragické sm rt i generála M . R. Št efánika. Na akci vyst oupily členky ženského sboru
Slováckého krúžku Charvat čané.
Dne 17. a 18. srpna 2019, v rámci XXVII. ro čníku Brezofského jarmeku pod názvem Slávnost i Sváka
Ragana, p řijal pozvání do part nerského m ěst a míst ost arost a Břeclavi.

Břeclavské svatováclavské slavnosti 2018

V rámci spolupráce s part nerskými m ěst y Břeclavi byli pozváni zást upci jednot livých m ěst na 27. ro čník
Břeclavských svat ováclavských slavnost í. Přijeli host é z následujících m ěst :
o Andrychów (Polsko)
o Lysá nad Labem (Česká republika)
o Brezová pod Bradlom (Slovensko)
o Trnava (Slovensko)
o Zw ent endrof (Rakousko)
Pro zást upce part nerských m ěst byl p řipraven samost at ný program, kt erý zahrnoval propagaci
Břeclavi, ú čast na Břeclavských svat ováclavských slavnost ech, či slavnost ní ned ělní ob ěd.
Na slavnost ní ned ělní ob ěd byli t aké pozváni zást upci z ukrajinského m ěst a St orozhynet s a
chorvat ského m ěst a Novi Vinodolski, se kt erými m ěst o Břeclav navázalo p řát elské vzt ahy a plánuje
s nimi spolupráci v nadcházejících let ech.
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3. ÚSEK PROVOZNÍ A SPRÁVNÍ ČINNOSTI
a) Personální oblast
Personální sit uace v organizaci je st abilizovaná. Rozčlen ění zůst ává beze zm ěny.

§
§
§

M uzeum a galerie
Turistické-informační st ředisko, kultura a cestovní ruch
Provozní a správní činnosti

V čele každého úseku st ojí samost at ný vedoucí, který úsek řídí a zodpovídá za jeho činnost . Vedoucí
Úseku muzeum a galerie je sou časn ě st at ut árním zást upcem ředit ele, který ho v souladu se zřizovací
list inou jmenuje a odvolává, stejn ě jako ost at ní vedoucí úseku. Hlavní ú čet ní a ekonom a ú čet ní jsou
v p římém vztahu pod řízenost i k řediteli.
Specifikem organizace je sezónnost n ěkterých činnost í a na t o bezprost ředn ě navazující zejména
pr ůvodcovské služby a služby TIC. Zvýšená pot řeba sezónních pracovníků je řešena zpravidla
dodavat elskou formou, p řípadn ě dohodou o provedení práce z řad st udent ů nebo penzist ů.

Přehled počtu zam ěstnanců a platových t říd
Vzd ělání

Po čet zam ěstnanců
Počáteční
stav

VŠ

ÚSO

Přírůstek

Konečný
stav

Úbytek

1

1

12

7

7

11

1

1

10

1

1

9

2

-1

1

7

2

-1

1

8

-2

5

9

1

3

-1

0

8
9

5

2

1
VYUČEN

CELKEM

Platová t ř.

1
1

1

-1

1
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3

-6

19

Z celkového po čt u 19 zam ěst nanců k 31. 12. 2018 se 3 zam ěst nankyn ě nachází na mat e řské nebo
rodi čovské dovolené.
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Přehled uzavřených dohod o provedení práce (DPP), dohod o pracovní činnosti (DPČ)

z toho

Pr ůvodcovská činnost
Referent TIC (dotace)
Referent TIC
Inventarizace majetku
Personalistika + mzdy
Právní služby
Administrace dotací
Údržbářské práce
Celkem

Druh dohody
DPP
DPČ

12
1
1
1
1
1
1
1
19

Počet
13
6

b) Zahraniční pracovní cesty
Náklady v Kč

Datum

M ísto

2. 8. 2018

Polsko, Andrychów

298,75 Kč

7. – 10. 9. 2018

Polsko, Andrychów

1.800,05 Kč

Celkem

2.098,80 Kč
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c) Organizační schéma
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4. Hospodaření organizace
Celkové hospodaření organizace

Rada m ěst a Břeclavi na své 87. sch ůzi konané 30. 5. 2018 schválila ú čet ní závěrku roku 2017 a
rozd ělení hospodářského výsledku po zdan ění za rok 2017, zisk ve výši Kč 303.369,01 a jeho p říd ěl do
rezervního fondu.
Rada m ěst a Břeclavi na své 89. sch ůzi konané 27. 6. 2018 schválila rozd ělení hospodářského výsledku
po zdan ění za rok 2015, zisk ve výši Kč 226.163,33.
Dne 3. 9. 2018 p řevzali zást upci M ěst a Břeclav od M ěst ského muzea a galerie Břeclav, p řísp ěvkové
organizace movit ý m ajet ek – sousoší t ří ženských post av s názvem Břeclavské nevěst y, jejichž aut orem
je sochař Frant išek Varga, a t o za ú čelem darování partnerskému m ěst u Andrychów v Polsku.
Rada m ěst a Břeclavi na své 5. sch ůzi dne 16. 1.2019 schválila konečné ukazat ele rozpo čt u roku 2018 a
schválila p řevedení část i provozních prost ředků ve výši Kč 942 t is. do invest i čního fondu, p ři čemž
celková výše rozpo čt u, p ůvodn ě schváleného na 23. zasedání Zast upit elst va dne 11. 12. 2017, zůst ala
po celý rok zachována.
V pr ůb ěhu ú čet ního období roku 2018 byl rozpo čet organizace navýšen o pr ůt okové provozní ú čelové
dot ace, kt eré poskyt l Krajský ú řad Jihomoravského kraje prost řednict vím zřizovat ele. Jednalo se o
dot ace na Břeclavské svatováclavské slavnost i, na posílení provozu Turist ického informačního cent ra v
dob ě t urist ické sezóny, na akci 3. Set kání p řát el Jižní M oravy a na akci Prvorepubliková muzejní noc
2018. Na akce konané v pr ůb ěhu roku pod názvem Podpora regionálních kult urních t radic - Připomínka
významných výro čí roku 1918, 1968, 1993 obdržela organizace podporu M inisterst va kult ury.

a) Hlavní činnost
Přehled rozpočtových zm ěn 2018 zřizovatel
Rozpo čet

Datum

(v tis. Kč)

10. 01. 2018

Schválený
Zm ěna

Provozní

M zdový

p říspěvek

limit

Celkem

9 988

7 012

0

17.000

0

0

0

0

9 988

7 012

0

17.000

xx
Upravený

Investice

Přehled rozpočtových zm ěn 2018 – dotace JmK
Rozpo čet

Datum

Datum p řipsání

Dotace celkem

(v tis. Kč)

schválení

na BÚ

(provoz)

Celkem

Provoz TIC

17. 05. 2018

01. 08. 2018

50

50

BSS

28. 06. 2018

24. 09. 2018

368

368

3. Setkání p řátel JM

31. 05. 2018

01. 08. 2018

250

250

M uzejní noc

14. 06. 2018

15. 12. 2018

43

43

711

711

Celkem
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Přehled rozpočtových zm ěn 2018 – dotace M in. kultury
Rozpočet
(v tis. Kč)

Datum schválení

Datum připsání

Dotace celkem

na BÚ

(provoz)

15. 08. 2018

Provoz TIC

14. 11. 2018

Celkem

Celkem

30

30

741

741

b) Hospodářský výsledek organizace
Celkem
(v tis. Kč)
Náklady

18 897

Výnosy

19 124

Hospodářský

227

výsledek

c) Přehled o tvorb ě a čerpání peněžních fondů
TVORBA
Pen ěžní fondy jsou t vo řeny z finan čních prost ředků v souladu s p říslušnými plat nými právními p ředpisy
a v souladu se schvalovacím procesem zřizovat ele, a t o z odpisů:
§ z povinného p říd ělu do FKSP
§ z ú čelových dot ací na invest ice
§ zlepšeného výsledku hospodaření
§ pen ěžních dar ů

ČERPÁNÍ

Fond odm ěn (v tis. Kč)

Počáte ční zůstatek k 01. 01. 2018

175,7

Převod z hospodářského výsledku

0,0

Čerpání dokrytí mzdového fondu
Konečný zůstatek k 31. 12. 2018

0,0
175,7

Fond kulturních a sociálních pot řeb (v tis. Kč)
Počáte ční zůstatek k 01. 01. 2018

82,0

Příděl do FKSP

140,0

Stravenky zam ěstnancům

- 50,0

Penzijní připojišt ění

0,0

Dárkové poukazy

- 46,0

Konečný zůstatek k 31. 12. 2018

126,0
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Fond rezervní (v tis. Kč)
Počáte ční zůstatek k 01. 01. 2018

743,0

Převod z HV

529,0

Peněžní dary

0,0

Konečný zůstatek k 31. 12. 2018

1 272,0

Fond investiční (v tis. Kč)
Počáte ční zůstatek k 01. 01. 2018

1 408,0

463,0

Odpisy

0,0

Navýšení z dotace JmK

942,0

Navýšení z provozních dotací

Čerpání
Konečný zůstatek k 31. 12. 2018

670
2 143,0

d) Kontrolní činnost
Vnit řní kontrolní systém v organizaci M ěst ské muzeum a galerie Břeclav, p řísp ěvková organizace byl v
roce 2017 t vo řen řídicí kont rolou dle zákona 320/ 2001 Sb. Zákon o finan ční kont role a vyhláškou
416/ 2004 Sb.

Příkazcem operací byl jmenován, na základ ě pověření, ředit el organizace, kt erý následn ě jmenoval
správce rozpo čt u a hlavní ú čet ní. Finan ční kont rola se řídí organizační sm ěrnicí č. 02/ 2016 Ob ěh
ú čet ních doklad ů a nast avení vnit řního kontrolního syst ému p řísp ěvkové organizace.
Předb ěžná kont rola byla provád ěna p řed zaú čt ováním jednot livých p řípad ů. Jako doklad k t ét o
kont role slouží ú čet ní doklady s podpisy ur čených pracovníků (objednávky, limitované p říslib, výpis
ú čet ních položek na dokladu k BÚ apod.).
Předb ěžná kont rola byla provád ěna p řed zaú čt ováním jednot livých p řípad ů. Jako doklad k t éto
kont role slouží ú čet ní doklady s podpisy ur čených pracovníků (likvidační list fakt ury, výpis ú čet ních
položek na dokladu k BÚ apod.).
Pr ůb ěžná kont rola byla provád ěna ke konci kalendářního m ěsíce, kde byly v ú čet ním deníku
kont rolovány návaznost i jednot livých ú čet ních p řípad ů.
Následná kont rola byla provád ěna v ú čet ním deníku po skon čení ú čet ních p řípadů.
Vnit řní kont rolní syst ém t vo řily organizační sm ěrnice: nap ř. Organizační řád, Ob ěh ú čet ních doklad ů,
Invent arizační řád apod.
V lednu 2018 bylo nezávislým auditorem zahájeno ověření ú čet ní závěrky a p řezkoumání hospodaření
p. o. za rok 2017.
V souvislost i s auditem ú čet ní závěrky, která byla sestavena v souladu s českými ú čet ními p ředpisy a
skládala se z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku a zt rát y za rok kon čící 31. 12. 2017, včet n ě p říloh,
kt eré obsahovaly popis použit ých podst at ných ú čet ních metod a další vysvět lující inform ace. Účet ní
závěrka ve všech významných ohledech podávala věrný a poct ivý obraz akt iv a pasiv k 31. 12. 2017,
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náklad ů, výnosů a výsledku hospodaření za rok kon čící 31. 12. 2017 v souladu s českými ú čet ními
p ředpisy.
Kont rola hospodaření byla zahájena v prosinci 2017. Přezkoumání oblast í hospodaření bylo provedeno
dle ustanovení § 2 odst . 1 zákona č. 420/2004 Sb. a nebyly zjišt ěny žádné skutečnost i, které by vedly
k p řesvěd čení, že p řezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu
s hledisky p řezkoumání hospodaření.
Audit y byly ukon čeny a zprávy podány dne 30. 4. 2018. Hospodářský výsledek a ú čet ní závěrka za rok
2017 byla schválena RM dne 30. 5. 2018.
Další kont rola prob ěhla v termínech leden, únor a b řezen, a t o ze st rany Oblastního inspektorát u práce
pro JmK a Zlínský kraj dle ustanovení § 5 odst . 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve
zn ění pozd ějších p ředpisů a provedla kontrolu období 2015, 2016 a 2017, jejíž p ředm ětem bylo
dodržování povinnost í na úseku náhrad, odm ěňování zam ěst nanců a pracovního pom ěru nebo dohod o
pracích konaných mimo pracovní pom ěr. V obou p řípadech nebyly zjišt ěny nedost at ky. Veškerá
kontrolní zjišt ění byla odst ran ěna v pr ůb ěhu kontroly.

VI.

NÁVŠTĚVNOST INSTITUCE

Údaje o celkovém počtu návšt ěvníků v roce 2018
Garant

Typ akce

Úsek muzeum a galerie

Výst avy a st álé expozice
Dílni čky, jiné akce
Přednášky, edukační programy

Počet návšt ěvníků

11.751
594
776

Návšt ěvnost objekt ů celkem

15.615

Úsek kultury

Živé kult urní akce

41.063

Turistické informační centrum

Služby t urist ům

18.046

VII.

PROPAGACE A M ARKETING

Propagaci M M GB, jako organizace, prezent ujeme na w ebových st ránkách w w w .muzeumbv.cz. Zde
jsou t akt éž zveřej ňovány po řádané kult urní i muzejní akce. Pro širší propagaci využíváme Facebook
pod názvem M ěstské muzeum a galerie Břeclav (https:/ / w ww .facebook.com/ ww w .muzeumbv.cz/ )

Dále jsou využívány výlepové plochy, p řípadn ě vyvěšovány bannery a t aké informační vitríny M M GB.
V t isku využíváme internetový portál Břeclavského deníku a m ěsíčník RADNICI .
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Další w ebové st ránky využívané k propagaci m ěst a Břeclavi či služeb Turist ického informačního cent ra
jsou: w w w .dobreclavi.cz a m ěst ský w eb w w w .breclav.eu a již zmín ěný Facebook M M GB a Břeclav.

VIII.

PROHLÁŠENÍ O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ

Prohlašuji, že údaje uvedené ve „ Výro ční zprávě“ M ěst ského muzea a galerie Břeclav, p řísp ěvkové
organizace za rok 2018 jsou pravdivé a úplné a zpráva byla sepsána dle „ Pravidel vzt ah ů m ěsta
k p řísp ěvkovým organizacím“ schválených dne 5. dubna 2017 s ú činnost í od 1. květ na 2017.

Břeclav, 6. b řezna 2019

Ing. Pet r Dlouhý
ředit el
M ěst ské muzeum a galerie Břeclav, p řísp ěvková organizace
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